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Rok 2015 
10. ledna 2015 

 Jako každý rok, tak i letos jsme naši 

sezonu zahájili bálem a to půl kulatým kdy 

se jednalo o 15. MOTOBÁL, který jsme 

uspořádali v místní Sokolovně Merklín. Opět 

se s kladným ohlasem setkalo vystoupení. 

První cenou v losované tombole ze 

vstupenek byl motocykl. K poslechu a tanci 

nám zahrál Pepa Tureček. 

 

Českou MX sezónu 2015 otevře Merklín 

Tak tento název jsem si vypůjčil z upoutávky, kterou pro nás připravili naši komentátoři Petr 

Maršálek a Míra Šimek a ze které jsem čerpal. 

Zatímco na stříbrském Terénu sv. Petra i řadě jiných tratí již několik týdnů běží čilý 

tréninkový provoz, závodní kolotoč tuzemské motokrosové sezóny se roztočí až v neděli 

22.3.2015 v Merklíně v okrese Plzeň - jih. Společný závod Merklínského poháru a přeboru 

SMS Praha, který se jede pod názvem VVL - Grosskopf Steelpro Cup 2015, nepochybně 

přiláká plné startovní rošty jezdců téměř z celých Čech a taktéž hojnou diváckou návštěvu. 

Merklínští pořadatelé stojí letos před velkou výzvou v podobě finálového závodu MM ČR v 

motokrosu juniorů, ve kterém mimochodem budeme ve tř. do 50 ccm držet palce stříbrské 

naději Dominiku Kučeříkovi, jenž by neměl chybět na startu ani v nedělním závodě. V 

Merklíně tedy přes zimu nelenili a trať významně inovovali a prodloužili. Více o letošní 

sezóně prozrazuje předseda tamního klubu Werner Kříž ve veřejném prohlášení pro 

závodníky i diváky: 

"Vážení příznivci motokrosu, 

tímto bychom Vás chtěli všechny 

pozvat na první letošní závody v 

Merklíně. Pro letošní sezónu jsme 

připravili mnoho změn na Merklínské 

dráze, jednak jsme pročistili celou 

dráhu od křoví, které bránilo divákům 

ve výhledu, dále jsme prodloužili trať 

někam kolem 1500 metrů, čímž jsme 

se dostali časem na jedno kolo 1 min 

50 sekund.  
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Dráhu jsme měli zavřenou od nového 

roku až do začátku března. Bohužel tím 

jsme museli odmítat žádosti o trénování 

na dráze. Trénování bylo povoleno pouze 

klubovým jezdcům, kteří trávili každou 

sobotu nesčetnými brigádnickými 

hodinami, za což jim a všem členům 

klubu velmi děkuji. 

Pro letošní sezónu došlo oproti loňské k 

nemalým změnám. Na závod se musí 

přihlásit jezdec pouze s platnou licencí AČR pro rok 2015. Pohár AVZO, který jsme jeli v 

loňském roce, letos opět pokračuje a bodováno pro pohár bude „5 závodů“ a prvním je hned 

zmiňovaný 22. březen 2015, který jedeme společně s SMS Praha VVL. Další závod bodovaný 

pro pohár AVZO je 10. května 2015 v Tupadlech opět společně s SMS Praha. Pak máme v 

Merklíně dva samostatné pohárové závody a to 16. května 2015 a 14. června 2015. Poslední 

bodovaný závod do poháru AVZO bude 22. srpna 2015 v Hradišti u Klatov společně s SMS 

Praha. A naším posledním závodem v Merklíně v roce 2015 bude „Mezinárodní mistrovství 

České republiky juniorů“, které se pojede 26. září 2015. Tomuto závodu věnujeme nejvíce 

času a změn na dráze. 

 

22. března 2015 

Pro report z prvního letošního závodu jsem použil reportáž Evžena Zadražila z Motosportu 

Chýnov 

V Merklíně se dnes jel první závod 

motokrosové sezóny 2015. Jednalo se o 

podnik střediska SMS Praha. Velký úspěch 

zde zaznamenali jezdci našeho týmu, když 

vyhráli hned tři kategorie! 

Ráno jsem se vydal směr západ Čech do 

Merklína, kde jsem myslím asi ještě nikdy 

nebyl, nebo si to aspoň nepamatuji. Na trať 

jsem se musel zeptat na tamní návsi jediného 

přítomného týpka, zřejmě nějaký houmles, 

který hned chtěl inkasovat dvacku, prý na chleba. Tu jsem ale v kešeni nevylovil, tak chtěl 

hned pohotově kilo:-) Nakonec jsem mu vysypal všechny drobáky a vydal se po zvuku, 

protože jakmile jsem stáhl okénko, už jsem slyšel mašiny - trať je totiž v Merklíně hned na 

kopci nad městem. A mimochodem hned vedle fotbalového hřiště, tamní kluby se prý těší 

dobré spolupráci. 

Po příjezdu na závodiště mě čekal pohled na zaplněné depo, na optimální povrch trati, ale také 

celkem slušná zima. Přihlášeno bylo kolem 210 jezdců, to je na krajáč parádní účast. Kromě 

tradičních kategorií OPEN, MX2, Veteránů, hobíků a pětaosmdesátek se zde jely také 50ccm, 

65ccm a pity. 

Velmi dobře si na tomto prvním závodě vedli naši týmoví piloti. Rene Hofer jasně vyhrál 

třídu 85ccm před svým týmovým kolegou Tomem Schilcherem. Další náš fára Honza Hladík 

zase vyhrál obě jízdy třídy pitbike, i když v té druhé musel hooodně bojovat s klatovským 

Vávrou. Nejlepší závody předvedli dle očekávání piloti ve třídě MX2+OPEN. První jízdu 

vyhrál strakonický matador David Čadek, náš týmový jezdec Manuel Bermanschläger (na 

aktuálním snímku Jituš Fox Steakové) se po horším startu prodral na místo druhé. Zpočátku 
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jízdy si velice dobře počínal Tomáš Paul z 

nedalekého Horšovského Týna, postupně 

mu ale docházely síly. Ve druhé rundě jel 

zase stíhací jízdu David Čadek, bohužel ale 

musel v polovině jízdy odstoupit. Paul, 

mohutně podporován domácími fanoušky a 

místním akčním spíkrem, odolával na 

druhém místě až do šachovnice Jonášovi 

Nedvědovi, systémem start-cíl zvítězil 

právě Manuel Bermanschläger, který tak vyhrál i celkově. 

Ve třídě Amatérů MX2 se nejlépe dařilo Adamu Košanovi ze Vstiše, amatérské OPEN ovládl 

Tomáš Valter z nového týmu AR Technik. Zde startovali i naši jezdci Honza Chromý junior a 

poprvé z pita na velkou motorku přesedlal Standa Domkář. Hobíky MX2 ovládl jezdec týmu 

Blue Smoke Petr Farkaš, Hobby OPEN pak hudlický Radek Dvořák. 

Nejmenší padesátky vyhrál Adam Kabát při bodové shodě s mladým Víťou Markem, 

šedesátky pak svěřenec Motokrosové školy Radka Tomana Martin Venhoda. Náš teprve 

sedmiletý týmový jezdec Max Ernecker byl v konkureci devatenácti jezdců celkově šestý, 

pozoruhodné bylo i celkové sedmé místo ještě o rok mladšího Víti Marka z Cermen Týmu, 

který byl na padesátce sedmý. Ve Veteránech byl nejlepší Ladislav Mikas z Academy MX 

Racing, padesátníky vyhrál Milan Heřman z Moto Teamu Excel Racing, šedesátnky pak 

logicky jeho týmový kolega Zdeněk Velký. Ve Veteránech 50+ byl pátý byl náš týmový 

jezdec Honza Chromý. 

Závody probíhaly v pohodě a více jak tisícovka (!) přihlížejících diváků odcházela spokojena 

(pár promrzlých o trochu dříve). Organizačně bylo také vše v pohodě, parta v čele s ředitelem 

závodu Wernerem Křížem, který se v předvečer závodu stal čerstvým dědečkem, je evidentně 

zvyklá dělat závody. Následky nějakých 

větších oslav nebyly vidět ani na jeho synovi 

Vernerovi junior, novopečeném tatínkovi, 

který závodil ve třídě MX1:-) 

 

17. dubna 2015 

V pátek 17.4.2016 jsme společně s dětmi 

z mateřské školky vysázeli 20 nových třešní. 

S výsadbou nám pomohli místní dobrovolní 

hasiči, zastupitelé obce a rodiče dětí. 

Děti si po výsadbě vybraly svoje stromy, 

které si označily a slíbily, že se o ně budou 

při svých procházkách po Merklínské Hůrce 

starat. 
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10. května 2015 

Opět za početné účasti proběhl další závod 

Merklínského poháru, který se konal v 

Tupadlech společně s SMS Praha VVL – 

Grosskopf Steelpro Cup, celkem bylo 

přihlášeno do závodu 199 jezdců. Za 

pěkného počasí se odjely všechny rozjížďky 

a závodů se zúčastnili všichni naši jezdci, 

kteří v jednotlivých třídách získali tyto body: 

Třída Amatér MX 2  11. místo Daniel 

Súkeník 20 bodů, 18. místo Roman Tiller 8 

bodů, 23. místo Jan Šlesinger 1 bod (porucha 

motocyklu). 

Třída Amatér MX1 13. místo Tomáš Bláha 17 bodů. Třída MX1 Verner Kříž 10. místo 22 

bodů. Třída Veterán 50+ Zdeněk Bláha 8. místo 25 bodů. 

V jednotlivých třídách zvítězili: 
Třída 50 ccm Václav Janout    Třída 65 ccm Jan Šlajs 

Třída 85 ccm Jaroslav Strnad    Třída Veterán 40+ Ladislav Mikas 

Třída Veterán 50+ Vladimír Potužák   Třída Veterán 60+ Bedřich Nica 

Třída Amatér MX2 Dominik Vraný    Třída Amatér MX1 Tomáš Hanzlík 

Třída  Hobby MX2 Karel Hofmeister   Třída  Hobby MX1 Tomáš Žipaj 

Třída MX2 Roman Votava     Třída  MX1 Miroslav Vokáč 

Třída  Pitbike do 140 ccm Daniel Vopalecký  Třída  Pitbike Open Vít Vávra 

Třída  Pitbike ženy Ivan Houšková 

 

16. května 2015 

Opět po týdnu jsme se sešli u motokrosových závodů a to 3. 

závodu Merklínského poháru, který se konal na naší domácí 

trati v Merklíně 16.5.2016. 

Na tento závod se sjela stovka závodníků, kteří soupeřili v 

jednotlivých třídách, jejichž vítěze zde předkládáme. 
Třída 65 ccm Jaroslav Kalný 

Třída 85 ccm Jaroslav Strnad 

Třída Amatér MX2 Lukáš Tomášek 

Třída Amatér MX1 Martin Brejcha 

Třída  Hobby MX2 Karel Hofmeister 

Třída  Hobby MX1 Václav Kratochvíl 

Třída MX2Zdeněk Vitner 

Třída MX1 Miroslav Vokáč 

Třída Veterán 40+Petr Vraný 

Třída Veterán 50+Milan Heřman 

Domácím jezdcům se taktéž dařilo a umístili se ve svých 

třídách Jan Šlesinger 10. místo, Daniel Súkeník 12. místo, 

Roman Tiller 13. místo, Tomáš Bláha 11. místo, Verner 

Kříž 5. místo a Zdeněk Bláha 8. místo. 
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14. června 2015 

Za tropického počasí proběhl již čtvrtý závod 

Merklínského poháru, který se konal opět na 

našem domácím závodišti v Merklíně. Přes 

velmi horké počasí se do závodu přihlásilo 

devadesát jezdců se svými stroji, kteří ocenili 

práci všech organizátorských složek za skoro 

bezprašnou trať. 

S přibývajícími závody bylo vidět zlepšení 

našich domácích jezdců, ktří se ve svých 

třídách umístili Jan Šlesinger na 5. místě, 

Roman Tiller na 6. místě, Daniel Súkeník 10. 

místo, Tomáš Bláha 6. místo, Verner Kříž 8. místo a Zdeněk Bláha 10. místo. 

Vítězové jednotlivých tříd: 
Třída 65 ccm Jan Šlajs    Třída 85 ccm Radim Kraus 

Třída Amatér MX2 Michal Zeman   Třída Amatér MX1 Vlastimil Podskalský 

Třída  Hobby MX2 Karel Hofmeister  Třída  Hobby MX1 Václav Kratochvíl 

Třída MX2 Miroslav Bureš   Třída MX1 Miroslav Vokáč 

Třída Veterán 40+ Milan Mezek   Třída Veterán 50+ Zdeněk Velký 

27. června 2015 

Jako již tradičně jsme se podíleli na cyklistickém terénním 

závodu Tour de Merklín pro širokou veřejnost, pro který 

byly vytyčeny trasy na 30 a 50 km. I přes nepříznivé počasí 

se na závod přihlásilo na osmdesát závodníků a závodnic. 

V jednotlivých kategoriích zvítězili: 

Mládež do 15 let 30 km Michal Volf čas: 01:24:54.41 

Muži 30 km Jakub Hrdina čas: 01:05:26.34 

Ženy 30 km Krausová čas: 01:32:57.63 

Muži 50 km Petr Kubíček čas: 01:35:45.04 

Ženy 50 km Šárka Zezulová čas: 02:05:40.17 

Všichni vítězové obdrželi poháry a věcné ceny. 

Po závodech bylo pro všechny účastníky připraveno 

občerstvení a pivo zdarma. Proběhla tombola startovních 

čísel. K tanci a poslechu nám zahrála živá hudba. 

28. července 2015 

28.7.2015 jsme zúčastnili slavnostního otevření 

stálé expozice Motokros v muzeu – Motokrosové 

legendy, která byla otevřena v Městském muzeu 

Stříbro za účasti předních českých motokrosových 

legend. Součástí vernisáže byla i autogramiáda 

těchto legend, které se zúčastnili Miloslav Souček, 

Josef Hřebeček, Jiří Churavý, Zdeněk Velký, 

Jaroslav Falta, Vlastimil Válek ml. a další. 
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22. srpna 2015 

Společně s Obecním úřadem a dalšími 

složkami Sokol Merklín a Hasiči jsme se 

podíleli na uspořádání Merklínských slavností, 

které proběhly za překrásného počasí dne 

22.8.2014 v zámeckém parku Merklín. K tanci 

a poslechu nám zahrála kapela PAPA Band, 

kterou vystřídaly kapely Telfon a Medy Gang. 

V odpoledních hodinách nám byly předvedeny 

ukázky Orientálního tance a cvičení Tae Bo. 

Velkou odezvu měla soutěž o Merklínského 

Bivoje.  

 

10. září 2015 

Pro účastníky závěrečného podniku Lorenc – 

Logistic Mezinárodního mistrovství ČR 

motokrosu juniorů jsme na 10.9.2015 

připravili volný trénink, tak aby si mohli 

vyzkoušet trať a otestovat svoje motocykly 

na této trati před závěrečným podnikem. 

 

 

26. září 2015 

Dne 26.9.2015 naše trať hostila závěrečný 

podnik Lorenc – Logistic Mezinárodní 

mistrovství ČR motokrosu juniorů, kterého 

se dle všeobecného názoru zhostila velmi 

dobře. 

Pro nejmenší návštěvníky byl připraven a 

celý den k dispozici skákací hrad, různé 

soutěže a hry. Pro všechny účastníky závodů 

byla připravena výstava historických 

terénních motocyklů,  výstava terénních 

vozidel. V předvečer závodu a po celý den 

závodu byl pro všechny k dispozici 

cateringový stan. Po skončení závodu byly v cateringovém stanu umístěném na fotbalovém 

hřišti vyhlášeni vítězové závodu a vítězové Lorenc – Logistic Mezinárodní mistrovství ČR 

motokrosu juniorů pro rok 2015. Po skončení všech oficialit nám zahrála skupina Agnes rock. 
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18. října 2015 

Poslední závod Merklínského poháru jsme 

uspořádali na naší klubové trati dne 

18.10.2015, kdy tento závod byl náhradou za 

zrušený závod, který se měl konat společně 

s SMS Praha 22.8.2015 v Hradišti u Klatov. 

Na tento závod jsme přepracovali 

proskakováky pro zjednodušení a lepší 

sjízdnost trati. Na závodě se podepsala 

končící motokrosová sezona menší účastí 

jezdců, kdy jich celkově přijelo sedmdesát. 

 

 

Vítězové jednotlivých tříd: 
Třída 65 ccm Petr Berdych   Třída 85 ccm Pavel Vítovec 

Třída Amatér MX2 Marek Hein   Třída Amatér MX1 Vlastimil Podskalský 

Třída  Hobby MX2 Ondřej Tisoň   Třída  Hobby MX1 Petr Hrabík 

Třída MX2 Stanislav Šašek   Třída MX1 Tomáš Paul 

Třída Veterán 40+ Petr Vraný   Třída Veterán 50+ Vladimír Potužák 

 

24. října 2015 
V zájezdním hostinci Kravinec v 

Černotíně proběhlo dne 24. 10. 2015 

vyhlášení Merklínského poháru 2015 

společně s SMS Praha VVL – Grosskopf 

Steelpro Cupem 

Vítězové Merklínského poháru 2015 dle tříd: 
Třída 65 ccm Michal Ubl 

Třída 85 ccm Pavel Vítovec 

Třída Amatér MX2 Lukáš Tomášek   

 Třída Amatér MX1 Vlastimil Podskalský 

Třída  Hobby MX2 Karel Hofmeister  

 Třída  Hobby MX1 Václav Kratochvíl 

Třída MX2 Stanislav Šašek  

 Třída MX1 Jindřich Slavík 

Třída Veterán 40+ Petr Vraný  

 Třída Veterán 50+ Vladimír Potužák 

 

15. listopadu 2015 

 

Uspořádali jsme dvouhodinovku dvojic s 

atraktivním střídání v prostoru startovací 

roviny s vloženým závodem mechaniků. I 

přesto, že nám počasí moc nepřálo, závod se 

odjel dle harmonogramu a vítězové byli 

oceněny poháry a věcnými cenami. 
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 29. prosince 2015 

Jako každý rok, tak i letos jsme spolupořádali 

lampionový průvod obcí Merklín, který byl 

zakončen v našem motokrosovém areálu 

opékáním buřtů, pouštěním lampionků štěstí 

a závěrečným 3,5 minutovým ohňostrojem. 

 

31. prosince 2015 

Poslední den v roce tedy 31.12.2015 jsme se 

sešli na Merklínské hůrce k poslednímu 

letošnímu tréninku, kterého se zúčastnilo 35 

strojů včetně jedné sajdkáry. Vzhledem k 

pěknému počasí se trénink povedl. Všichni 

kdo si chtěli vyzkoušet jízdu spolujezdce na 

sajdkáře, to bylo umožněno. 

 

 

, Uskutečněné akce  

Pohár AVZO, Uskutečněné akce  

  

http://motokrosmerklin.cz/?cat=22
http://motokrosmerklin.cz/?cat=28
http://motokrosmerklin.cz/?cat=22

